
Referat fra bestyrelsesmøde i Haveforeningen Fægangen 
22. august, 2020 

 
Referent: Merete 
Fremmødte: Ib, Karin og Merete 
Afbud: Ulrik og Majbritt 
 
Siden sidst - bordet rundt: 
Forhold i have på havegang 3 er bragt i orden 
Klage om støjgener fra muldvarpefælde (havegang 5). Merete sender dem en mail om at stikke hovederne 
sammen, for her at finde en mindelig løsning på, hvornår det er okay at den er tændt. 

Ang. dræn og den ekstraordinære generalforsamling: 
Merete udarbejder power point med billeddokumentation samt oversigt over mødets indhold. Ib orienterer 
om tilbud, og laver sit mundtlige oplæg til fremlæggelse. 
Ib sørger for drikkelse. Merete tjekker beholdning af kuglepenne, stemmesedler og printer opdateret 
medlemsliste. 
Vi mødes kl. 14.45 for at være klar til kl. 15.30. 
Ulrik og Merete står for indtjekning. 
Merete kontakter hhv. Michael, have 33 og AnneMarie, have 123 om ’ordstyrerjobbet’. 

Ang. vandforbruget:  
Der har været en ekstraordinært højt vandforbrug over særligt et døgn i august måned, 16 kubikmeter. Det 
er nu i faldet til (vores normale gennemsnitsforbrug) på 4 kubikmeter. Der er ikke tale om læk på 
hovedledningen, og bestyrelsen har ikke kunne afdække hvem eller hvor det det ekstraordinært høje 
vandforbrug stammer fra. 

Ang. ’Tjekliste til brug ved havesalg’. Den endelig godkendelse af forslag skydes til næste bestyrelsesmøde, 
da det er vigtigt, at en samlet bestyrelse godkender listen. 

Regnskabsafslutning: 
Karin er i dialog med revisoren og forventer, at de sidste detaljer om regnskabet er på plads medio 
september måned. 

Forslag om live streaming af generalforsamlingen: 
Forslaget er drøftet. Salen, som vi låner på Værkerne kan, jævnfør Covid-19 retningslinjer, rumme 72 
personer. Det vil sige at 54% af medlemmerne kan deltage. Dette antal overstiger det antal, der normalt 
plejer at komme til generalforsamlingerne. 
Dog, kan vi være nødsaget til, at man kun kan være repræsenteret med ét medlem pr. have, for at vi kan 
overholde gældende retningslinjer. 

Opfølgning på havekig: 
Overordnet, set ser det fint ud i haverne og på havegange. Dog skal der sendes 15 påmindelser om forhold 
der skal bringes i orden, jf. ordensreglerne. Opfølgning på havekig og breve 4. september (Merete og Ulrik). 

Ang. skriftligt svar til to havemedlemmer, havegang 3: 
Punktet skydes til næste møde, da det er Ulrik der står for den opgave. 

Ang. næste lugedag: 
Vi enedes om at forlænge ”lugesæsonen” med en dato mere: lørdag d. 17. oktober, kl. 10 - 12. 

Ang. vand i haverne: 
Vi planlægger fortsat at der lukkes for vandet først i uge 43. 


